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Wat kun je van ons verwachten

ICT is niet meer weg te denken uit ons leven. Onze
moderne wereld draait op ICT en er gaat geen dag
voorbij dat er niet wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Dit vraagt
om veelzijdige en flexibele ICT-opleidingen, die
snel inspelen op alles wat er om ons heen gebeurt.

In de ICT gaan ontwikkelingen razendsnel. Nieuwe
ideeën en producten kunnen blijven bestaan, maar
ook snel achterhaald zijn. De toekomst is
onvoorspelbaar.

Bij HBO-ICT krijg je een brede oriëntatie op het
vakgebied ICT, waarbij je volop keuze hebt om je
persoonlijke leerroute samen te stellen, die het
beste aansluit bij jouw interesses, talenten en
passies. Na je studie is er volop werk voor een
prima salaris.

Wij bieden jou daarom een stevige basiskennis,
waarop je in de toekomst kunt terugvallen. Na je
basis bepaal je zelf waarin je je wilt specialiseren:
we geven je vele mogelijkheden. Ons onderwijs
sluit zo dicht mogelijk aan bij de praktijk. Dat kan
door onze intensieve samenwerking met ruim 120
gerenommeerde ICT- bedrijven. Na je studie bezit
je alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om
in je beroep goed te kunnen functioneren.

Inhoud
HBO-ICT is een 4-jarige brede bacheloropleiding.
Ieder semester kun je nieuwe keuzes maken ten
aanzien van profielen, specialisaties en de
leervorm, die het beste bij jouw persoonlijke
voorkeuren, talenten en manier van studeren
passen. Ook word je goed begeleid bij het maken
van die keuzes. Je start met een brede oriëntatie
op vijf profielen binnen het vakgebied ICT. Je
kiest hieruit één profiel, dat je basis vormt in het
tweede semester. Na je propedeuse kom je in de
hoofdfase van de opleiding. Daarin doorloop je
steeds 2 semesters per jaar.

Wat verwachten wij van jou
Je bent nieuwsgierig, flexibel en initiatiefrijk. Je
hebt doorzettingsvermogen en werkt graag samen
met anderen. Je realiseert je, dat wat je vandaag
leert, morgen verouderd kan zijn. Je vindt het leuk
onderzoek- en ontwikkelingsgericht te leren, zodat
je in de toekomst weet hoe je nieuwe kennis
opdoet. Je kiest vanaf de hoofdfase je eigen
persoonlijke leerroute door het kiezen van
profielen en specialisaties. Elk semester maak je
een keuze, waarbij je bovendien goed begeleid
wordt. Je ontwikkelt je talenten en bent
nieuwsgierig naar ontwikkelingen in het
bedrijfsleven.
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Het eerste jaar

Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?





Instroomprofiel

In het eerste jaar volg je lessen binnen 5 profielen en
maak je proftaken in groepen van 6 studenten. Aan
het einde van de eerste 20 lesweken heb je 1 profiel
als basis gekozen. Je kunt kiezen uit ICT & Business,
ICT & Infrastructure, ICT & Media Design, ICT &
Software Engineering en ICT & Technology.

28 uur lessen
8 uur projecten
15 uur zelfstudie
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Hoe is de studie ingedeeld?



Studiekosten
Theorie

40%

Zelfstudie

40%

Praktijk

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter

20%

Hoe zien de andere jaren eruit?
Vanaf het tweede jaar worden vanuit de diverse
profielen elk semester één of meerdere specialisaties
aangeboden, waaruit je elk semester opnieuw een
keuze kunt maken. Zo kun je je eigen persoonlijke
leerroute samenstellen. Mogelijk krijg je vanaf het
tweede jaar in het Engels les wanneer in de groep
buitenlandse studenten aanwezig zijn. Is dat niet
zo, dan kan de docent ervoor kiezen in het
Nederlands les te geven. In het laatste semester
voer je een afstudeeropdracht uit bij één van onze
partnerbedrijven of in je eigen op te starten bedrijf.
Na afstuderen ontvang je het getuigschrift: Bachelor
of Science. In de bijlage ontvang je een beschrijving
van de doorlopen leerroute, welke expertise je hebt
opgebouwd en aan welke eindkwalificaties je
voldoet.

Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.

Open dagen en zo...
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

Typerend voor deze opleiding
Deze bacheloropleiding is de grootste en enige van
de elf HBO-ICT bacheloropleidingen in Nederland,
die door de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) als EXCELLENT is
aangemerkt! Meer informatie:
over excellente opleidingen in Nederland en
het beoordelingsrapport
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Aanmelden



Aanmelden doe je vóór 1 mei via
de website van Studielink .Kies de
optie: HBO-ICT (Information and
communication technology)

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is verplicht
voor alle aanmelders voor het
eerste jaar van een bachelor- of
Associate degree opleiding. Met
uitzondering van studenten met
een buitenlands diploma en
aanmelders voor een
selectieopleiding.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Science

